Előterjesztés
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006(III.28) számú rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
1.§-hoz:
A szociális törvény 2011. január l-jén hatályba lépő módosítása lehetővé teszi, hogy az
önkormányzat ne csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ( 2011. szeptember 1-je
előtt bérpótló juttatásban ) részesülők esetében írja elő a lakókörnyezet rendezettségének
biztosítását, hanem a rendszeres szociális segélyt igénylők esetén is, vagyis az aktív korúak
ellátásában részesülők mindegyikénél. A rendelet módosítása a lakókörnyezet
rendezettségének feltételeit nem változtatja meg, ugyanazok a szempontok, mint a jelenleg
hatályos rendeletben.
2.§-hoz:
A rendszeres szociális segélyre jogosultak köre egyrészt a jogszabály-módosítás miatt
változna meg, másrészt a közfoglalkoztatásból egészségügyi állapotuk miatt kiesett aktív
korúak ellátására jogosultak miatt.
3.§-hoz:
Étkeztetés esetében eltérő a térítési díj befizetésének időpontja a felnőtt étkeztetés és a
gyermekétkeztetés esetében. Ezt kell pontosítani a 32.§.(3) bekezdésben, ami jelenleg
utólagos befizetési kötelezettséget ír elő mindkét formában, viszont a gyermekétkeztetés
esetén a térítési díjat a tárgyhónap 15. napjáig kell befizetni, a felnőtt étkeztetés díját pedig
utólag a következő hónap 15. napjáig.
4.§-hoz:
A záró rendelkezések között szerepel a hatályba lépés időpontja, valamint a hatályon kívül
helyezett szakaszok felsorolása. Ezek között szerepel a rendeletben meghatározott
„méltányossági” (18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásáért megállapított)
ápolási díj megszűntetése, melyet a költségvetés magasabb kiadásainak kompenzálása miatt
javasolunk. 2012-től 3 embert érint az ellátás megszüntetése.
( éves szinten ez a feladat 1.416.000.-Ft-jába került az önkormányzatnak.)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet
megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi
tájékoztatást adom:
Előzetes hatásvizsgálat:
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása : méltányossági ápolási díj megszüntetésével az
addigi jogosultak anyagilag nehezebb helyzetbe kerülnek, ugyanakkor néhányuk esetében, ha a
feltételek fennállnak igényelhetnek aktív korúak ellátását.
2. környezeti és egészségi következményei: lakókörnyezet rendezettségének biztosítására
kötelezettek körének kibővítése, hozzájárul a tisztább, rendezettebb településkép

kialakításához, a higiénikusabb lakókörnyezet létrehozásához. Az eddigi tapasztalataink
alapján a lakosság ez irányú hozzáállása kedvező.
3. az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a lakókörnyezet rendezettségével
kapcsolatos ellenőrzés kis mértékben növeli a terheket, ugyanakkor a méltányossági ápolási
díj megszüntetése csökkenti.
4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A méltányossági ápolási díj megszüntetésével csökkennek a kiadások, ami csökkenti a
költségvetési bevételkiesést.
5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: rendelkezésre állnak
Az előterjesztést a Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kérem a Képviselő-testületet , hogy a rendelet-tervezetet fogadja el.
Tengelic , 2011. december .
Tolnai Lászlóné
jegyző

